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Συνάδελφοι,
επειδή οι περιστάσεις είναι κρίσιμες και η ηγεσία του «Ενωτικού» κατώτερη των περιστάσεων,
θα γίνουμε περιγραφικοί και κατατοπιστικοί. Όσον αφορά την ανακοίνωση του ΠΑΣΕ-ΟΤΕ,
πράγματι υπήρξε ομοφωνία ως προς την άρνηση όλων των παρατάξεων για το κλείσιμο τριών
περαιτέρω καταστημάτων. Μόνο που η ανακοίνωση δεν περιγράφει την ολοκληρωμένη πρόταση
της ΑΚΕ-ΠΑΣΕ για κλιμάκωση των δράσεων. Συγκεκριμένα προτείναμε :
 Άμεση προκήρυξη τρίωρης στάσης εργασίας στο δίκτυο καταστημάτων.
 Διοργάνωση ημερίδας, την ημέρα της τρίωρης στάσης, με συμμετοχή όλων των
συναδέλφων των ΤΕΚ ώστε να παρθούν αποφάσεις για περαιτέρω δράσεις.
 Συνάντηση με την ΟΜΕ ΟΤΕ, για κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος.
 Συνδρομή της ΟΜΕ ΟΤΕ για συνάντηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.
 Άμεση κάλυψη των κενών στα ΤΕΚ με εσωτερική προκήρυξη ή προσλήψεις, με
σκοπό την θωράκιση τους.
 Υλοποίηση της δέσμευσης της Διοίκησης, για μετατροπή της σύμβασης σε ΟΤΕ, των
συναδέλφων των ΤΕΚ, οι οποίοι προέρχονται από την Cosmote – Evalue.
Αντί αυτών επελέγη η χλιαρή λύση για συμμετοχή στην 48ωρη απεργία, που θα πραγματοποιήσει
κάποια στιγμή (ίσως και ποτέ) η ΓΣΣΕ, καθώς και αποστολή κλιμακίων για χαλαρωτικό μασάζ
στους συναδέλφους των ΤΕΚ.
Βέβαια αυτό δεν μας εκπλήσσει, καθώς όλοι στον ΠΑΣΕ γνωρίζουμε την πλήρη ταύτιση του
«Ενωτικού» με τις προθέσεις και μεθοδεύσεις της Διοίκησης.
Έχουν τόσο θράσος, που τολμούν να υποστηρίζουν στους συναδέλφους Cosmote – Evalue των
ΤΕΚ, ότι με δική τους παρέμβαση ισχύει η αμοιβή των 755 ευρώ. Μιλάνε αυτοί που κρύφτηκαν και
δεν ψήφισαν την υπογραφή της πρόσφατης ΣΣΕ.
Αποτελούν κυριολεκτικά το Δούρειο ίππο στο Σ.Κ, με ανταλλάγματα προς ιδίον όφελος. Οδηγούν
το σωματείο σε πλήρη διάλυση.
Το μόνο που πραγματικά οφείλουμε, προς αποκατάσταση της αλήθειας είναι μια συγγνώμη στο
φιλόδοξο Γραμματέα του συλλόγου, που σεβόμενος τη διοικητική του θέση και την ταύτιση του με
τις επιταγές της Διοίκησης, δεν συμμετέχει στα κλιμάκια προπαγάνδας στα καταστήματα. Τον
καλούμε να μην παραιτηθεί ποτέ από τη θέση του!
Το project που ονομάζεται συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων και εκτελείται από
Διοίκηση και «Ενωτικό», δεν θα περάσει! Θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους.
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